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Broj: 4286 
Datum: 27.07.2016.g. 
 
 

 

 

Na osnovu člana 63. i člana 54. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br.124/2012, 
br.14/2015 i 68/2015)  komisija sačinjava 
 

IZMENU I DOPUNU KONKURSNE DOKUMENTACIJE br.1 
Za javnu nabavku radova br. OP 08/2016 –  

Izgradnja treće faze rezervoara Svračkovci u okviru vodovodnog sistema „Gornji 

Milanovac – Rudnik“ 

 
Konkursna dokumentacija se menja na sledeći način: 
 
Konkursna dokumentacija se menja u Poglavlju VI  UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO 
DA SAČINE PONUDU, tačka 12. PODACI O VRSTI, SADRŽINI, NAČINU 
PODNOŠENJA, VISINI I ROKOVIMA OBEZBEĐENJA ISPUNJENJA OBAVEZA 
PONUĐAČA, stav 1, tačka a 
 
koji glasi:  
 

„Pismo o namerama banke za izdavanje bankarske garancije za povraćaj avansa u visini 
traženog avansa sa PDV-om, i mora da traje najkraće do pravdanja avansa.”   
 

menja se i sada glasi: 

 

„Pismo o namerama banke za izdavanje bankarske garancije za povraćaj avansa u visini 
traženog avansa bez PDV-a, i mora da traje najkraće do pravdanja avansa.”    
 

Stav 2 

koji glasi:  
 

„Po završenom otvaranju ponuda i okončanju postupka nabavke: 
Izabrani ponuđač se obavezuje da u roku od 5 dana od dana zaključenja ugovora naručiocu 
dostavi bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja, koja će biti sa klauzulama: 
bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za povraćaj avansnog 
plaćanja izdaje se u visini plaćenog avansa sa PDV-om, i mora da traje najkraće do pravdanja 
avansa.” 
 
menja se i sada glasi: 
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„Po završenom otvaranju ponuda i okončanju postupka nabavke: 
Izabrani ponuđač se obavezuje da u roku od 5 dana od dana zaključenja ugovora naručiocu 
dostavi bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja, koja će biti sa klauzulama: 
bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za povraćaj avansnog 
plaćanja izdaje se u visini plaćenog avansa bez PDV-a, i mora da traje najkraće do pravdanja 
avansa.” 
 

Takođe, konkursna dokumentacija se menja u Poglavlju VIII MODEL UGOVORA, član 10, 
stav 1 
koji glasi:  
 

 “Izabrani ponuđač se obavezuje da u roku od 5 dana od dana zaključenja ugovora  naručiocu 
dostavi bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja, koja će biti sa klauzulama: 
bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za povraćaj avansnog 
plaćanja izdaje se u visini plaćenog avansa sa PDV-om, i mora da traje najkraće do pravdanja 
avansa. “   
menja se i sada glasi: 

 
   “Izabrani ponuđač se obavezuje da u roku od 5 dana od dana zaključenja ugovora  
naručiocu dostavi bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja, koja će biti sa 
klauzulama: bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za povraćaj 
avansnog plaćanja izdaje se u visini plaćenog avansa bez PDV-a, i mora da traje najkraće do 
pravdanja avansa. “   
 
 
Konkursna dokumentacija se menja u Poglavlju VI  UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO 
DA SAČINE PONUDU, tačka 9. NAČIN I USLOVI PLAĆANJA, GARANTNI ROK, KAO 
I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLJIVOST  PONUDE, podtačka 9.1 
Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja. 
 

koja glasi:  
 

«Ponuđaču je dozvoljeno da traži avans. 
Traženi avans ne može biti veći od 40% od ukupne cene radova sa PDV-om. 
Plaćanje će se vršiti na sledeći način: 
 - avans do 40% od ugovorene cene sa PDV-om, biće uplaćen nakon dostavljanja sredstva 
finansijskog obezbeđenja za povraćaj avansa i ispostavljanja avansnog računa, odmah nakon 
prijema računa 
- ostatak ugovorene cene biće isplaćen po ispostavljenim privremenim i okončanoj situaciji u 
roku do 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema privremene i okončane situacije overene od 
strane Izvođača i Nadzornog organa. Okončanu situaciju izvođač  ispostavlja uz zapisnik o 
primopredaji radova. 
Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača.“ 

 

menja se i sada glasi: 

«Ponuđaču je dozvoljeno da traži avans. 
Traženi avans ne može biti veći od 40% od ukupne cene radova bez  PDV-a. 
Plaćanje će se vršiti na sledeći način: 
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 - avans do 40% od ugovorene cene bez PDV-a, biće uplaćen nakon dostavljanja sredstva 
finansijskog obezbeđenja za povraćaj avansa i ispostavljanja avansnog računa, odmah nakon 
prijema računa 
- ostatak ugovorene cene biće isplaćen po ispostavljenim privremenim i okončanoj situaciji u 
roku do 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema privremene i okončane situacije overene od 
strane Izvođača i Nadzornog organa. Okončanu situaciju izvođač  ispostavlja uz zapisnik o 
primopredaji radova. 
Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača.“ 
 
Takođe, konkursna dokumentacija se menja u Poglavlju VIII MODEL UGOVORA, član 4  
 

koji glasi:  
 
„Ugovorne strane su saglasne da se plaćanje po ovom Ugovoru izvrši na sledeći način: 

- bez avansa 
- _________%, odnosno iznos od ___________________dinara sa 

PDV-om na ime avansa po zaključenju ugovora, dostavljanju 
bankarske garancije za traženi avans i ispostavljanju avansnog računa 

-  ostatak ugovorene cene biće isplaćen po ispostavljenim privremenim i 
okončanoj situaciji, sačinjenim na osnovu overene građevinske knjige 
izvedenih radova i jediničnih cena iz ponude Izvođača br. 
______________ od _____________ 2016.godine  i potpisanim od 
strane stručnog nadzora, u roku od ___________dana (najduže 45 
dana) od dana prijema privremene i okončane situacije, overene od 
strane izvođača i nadzornog organa.” 
 

menja se i sada glasi: 

 

„Ugovorne strane su saglasne da se plaćanje po ovom Ugovoru izvrši na sledeći način: 
- bez avansa 
- _________%, odnosno iznos od ___________________dinara bez 

PDV-a na ime avansa po zaključenju ugovora, dostavljanju bankarske 
garancije za traženi avans i ispostavljanju avansnog računa 

-  ostatak ugovorene cene biće isplaćen po ispostavljenim privremenim i 
okončanoj situaciji, sačinjenim na osnovu overene građevinske knjige 
izvedenih radova i jediničnih cena iz ponude Izvođača br. 
______________ od _____________ 2016.godine  i potpisanim od 
strane stručnog nadzora, u roku od ___________dana (najduže 45 
dana) od dana prijema privremene i okončane situacije, overene od 
strane izvođača i nadzornog organa.” 

 

 

Ova Izmena i dopuna konkursne dokumentacije je sastavni deo konkursne dokumentacije 
br.3864  od 07.07.2016.g.koja je objavljena na Portalu javnih nabavki  08.07.2016.g. 
U ostalom delu konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.                                                                     
                                             

                                                      KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU 

Prilog: 
- Izmenjeni Model ugovora 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР  

о изградњи треће фазе резервоара Сврачковци  

у оквиру водоводног система „Горњи Милановац-Рудник“  

 

 

Закључен између: 

ЈКП «Горњи Милановац» Горњи Милановац, ул. Војводе Мишића бр.23, 

ПИБ: 101884856, матични број: 7192819, број рачуна: 150-617-33 КБМ банка, кога 
заступа директор Рајко Нешковић, дипл.ецц. (у даљем тексту: Наручилац) 
 

и 
 
__________________________________ са седиштем у ___________________, улица 

__________________________,бр._____, ПИБ _________________, Матични број 

_________број рачуна ____________________, назив банке __________________,  кога 

заступа _______________________ (у даљем тексту: Извођач)  

Опционо 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________ 

(у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико 
понуђач не наступа самостално) 
 
Основ уговора: 
Јавна набавка број 08/2016 
Број и датум Одлуке о додели уговора:______________________(попуњава наручилац) 
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________________2016. године. 
 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 
• да је Наручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
бр. 124/2012, 15/2015 и 68/2015), спровео отворени поступак , ред. бр.08/2016; 

• да је Извођач  ________2016. године,  доставио понуду бр. _________, заведену 
код Наручиоца под бројем _____________ од ____________2016. године 
(попуњава наручилац), за коју је утврђено да испуњава све услове из Закона и 
конкурсне документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
истог; 

 

Средстава за ову јавну набавку обезбеђена су: 
• Одлуком о буџету Општине Горњи Милановац за 2016.годину у оквиру раздела 

4, глава 17, функционална целина 630, економска класификација 451- ЈКП 
“Горњи Милановац“ Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама, Водовод Горњи Милановац-Рудник. 
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• На основу уговора о удруживању средстава бр.401-00-739/2016-07 од 
09.06.2016.г. закљученог између Републике Србије,  Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине, Републичке дирекције за воде и ЈКП 
„Горњи Милановац“ 

 

 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 

 
Члан 1. 

Предмет овог уговора је изградња треће фазе резервоара Сврачковци у 

оквиру водоводног система „Горњи Милановац-Рудник“ на захтев и према 
потребама Наручиоца, у свему према усвојеној понуди, главном пројекту, грађевинској 
дозволи, техничкој и конкурсној документацији, у складу са важећим прописима, 
техничким нормативима, обавезним стандардима који важе за ову врсту радова, који су 
саставни део овог Уговора. 
 

Члан 2. 
Уговорне стране сагласно констатују да је у отвореном поступку, за набавку 

радова из члана 1. овог Уговора, Наручилац донео одлуку да предузећу 
________________ _________________________ као најповољнијем понуђачу додели 
Уговор у свему према понуди бр. _______ од __________и конкурсној документацији 
које су саставни део Уговора. 

 

 

ЦЕНА 

Члан 3. 
 

Уговорена вредност радова по предмеру из конкурсне документације из члана 1. 
овог уговора износи ____________________ динара без ПДВ-а, односно 
_________________ са обрачунатим ПДВ-ом, и утврђена је на основу понуде бр. 
_________ од _____________. 
Све јединичне цене из усвојене понуде Извођача бр. ______________ од _____________ 
2016.године су фиксне и не могу се мењати. Ценом су обухваћени сви трошкови 
Извођача.  

 
 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 
 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом Уговору изврши на следећи 

начин: 
- без аванса 
- _________%, односно износ од ___________________динара без 
ПДВ-а на име аванса по закључењу уговора, достављању 
банкарске гаранције за тражени аванс и испостављању авансног 
рачуна 

-  остатак уговорене цене биће исплаћен по испостављеним 
привременим и окончаној ситуацији, сачињеним на основу 
оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена 
из понуде Извођача бр. ______________ од _____________ 
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2016.године  и потписаним од стране стручног надзора, у року од 
___________дана (најдуже 45 дана) од дана пријема привремене и 
окончане ситуације, оверене од стране извођача и надзорног 
органа. 
 

Члан 5. 
Наручилац може оспорити износ исказан у испостављеној ситуацији у погледу 

количине изведених радова, појединачне цене, квалитета радова, врсте изведених 
радова и сл. Уколико Наручилац оспори само део исказане вредности радова у 
привременој ситуацији или у оконачној ситуацији дужан је да у уговореном року 
исплати неоспорену вредност радова. 

О разлозима оспоравања и оспореном износу радова Наручилац је дужан да 
обавести Извођача у року од пет дана од дана пријема ситуације чији је садржај 
оспорен.  

Уколико у том року не обавести Извођача о својим примедбама, сматраће се да 
нема примедби на обрачунате радове. 

На неблаговремено исплаћене износе по испостављеним ситуацијама Наручилац 
је дужан да плати затезну камату, у складу са законом. 

 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Члан 6. 
Рок за завршетак радова по предмеру из предмета овог Уговора и понуди 

Извођача је 70 календарских дана. 
Рок за извођење радова почиње да тече по достављању банкарске гаранције за тражени 
аванс и уплати аванса, односно 8 дана од дана закључења уговора. Почетак извођења 
радова надзорни орган ће констатовати  уписом у грађевински дневник. 
 

Члан 7. 
Извођач  има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају 

наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења 
уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода; мере 
државних органа; настанак у току грађења околности које нису биле предвиђене 
планско-техничком документацијом. Наступање, трајање и престанак ванредних 
догађаја и околности уписују се у грађевински дневник. Извођач  је дужан да писменим 
путем обавести Наручиоца о потреби за продужење рока за извођење радова због 
наступања ванредних догађаја, односно околности. 

Извођач има право на продужење рока изградње и у случају задоцњења 
Наручиоца у испуњењу његових уговорних обавеза (задоцњења за увођење у посао, и 
др.) и то за онолико времена колико је то задоцњење трајало. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 8. 
Уколико Извођач радова својом кривицом не заврши радове у року из члана 6. 

овог уговора, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну за сваки календарски дан 
кашњења и то у висини од 1%о од вредности радова у кашњењу, с'тим што износ тако 
одређене уговорне казне не може прећи 5% од уговорене вредности радова. 

На овај начин се сматра да је Наручилац на несумњив начин саопштио Извођачу 
да је поред прихватања извршења посла, задржао и своје право на уговорну казну. 

Висину уговорне казне уговорне стране могу утврдити и приликом коначног 
обрачуна и умањити вредност изведених радова за износ укупне уговорне казне. 
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Уколико је до задоцњења дошло из узрока за који Извођач не одговара уговорна 
казна се неће наплатити. 

Ако је доцња Извођача проузроковала Наручиоцу штету већу од вредности 
уговорне казне из става 1. овог члана Наручилац има право да поред уговорне казне 
захтева и разлику до пуног износа претрпљене стварне штете и неостварену добит. 

 

ГАРАНТНИ РОК 
Члан 9. 

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) година рачунајући од дана 
примопредаје радова. Гарантни рок почиње да тече од момента пуштања опреме и 
објекта у експлоатацију. Извођач је одговоран за квалитет радова на уградњи опреме 
која је обезбеђена од стране Извођача.  Извођач  је дужан да у току гарантног рока, на 
први писмени позив наручиоца, о свом трошку отклони све недостатке који се односе 
на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису 
настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 
5 дана по пријему писаног позива од стране наручиоца, Наручилац је овлашћен да за 
отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, 
наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. Овог члана, 
Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 
штете. 
 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

 

Члан 10. 
             Изабрани понуђач се обавезује да у року од 5 дана од дана закључења уговора  
наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са 
клаузулама: безусловна, неопозива и платива на први позив. Банкарска гаранција за 
повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса без ПДВ-а, и мора да 
траје најкраће до правдања аванса.     
 
           Изабрани понуђач се обавезује да у року од 5 дана од дана закључења уговора  
преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна, неопозива и платива на први позив. Банкарска гаранција за 
добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се 
продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у 
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором.  
 

          Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне 
набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, 
која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне 
вредности уговора, без ПДВ-а. 
        Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у 
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случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара/грешке који би могао 
да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 
 
Трошкови добијања банкарских гаранција падају на терет извођача радова. 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
Члан 11. 

Извођач је дужан да: 
1) решењем одреди одговорног Извођача који руководи грађењем, односно 
извођењем радова и исто достави Наручиоцу пре почетка радова 

2) да обезбеди свакодневно присуство одговорног извођача радова на градилишту; 
3) да омогући  вршење стручног надзора на објекту 
4) да изводе радове стручно и квалитетно, према главном пројекту, грађевинској 
дозволи, техничкој и конкурсној документацији, 

5) организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, 
6) обезбеђење несметаног саобраћаја, заштита околине за све време трајања  
грађења; 

7) да обезбеди мере заштите за своје раднике и пролазнике приликом извођења 
радова у складу са законом 

8) да обезбеди ЛЗО и спроводи мере заштите на градилишту за своје раднике 
према важећим законским и другим актима 

9) приликом извођења радова обезбеди присуство свих запослених тражених 
кадровским капацитетом; 

10) да надлежним органима пријави почетак радова у законском року и о томе 
достави доказ Наручиоцу; 

11) обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине 
(суседних  објеката и саобраћајница); 

12)  да обезбеди атесте о уграђеном материјалу 
13) води грађевински дневник и осталу грађевинску документацију (у коју се  
уписују подаци о току и начину извођења радова); 

14)  обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова; 
15)  на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног 
извођача радова на градилишту и документацију на основу које се изводе радови
  

16)   изради Елаборат о уређењу градилишта односно план превентивних мера, 
пријави извођење радова надлежној инспекцији рада и достави ове акте 
Наручиоцу најмање на дан увођења у посао; 

17)  Наручиоцу поднесе захтев за продужење рока чим сазна за разлоге из чл. 7. 
Овог Уговора, а најкасније у року од 8 дана по том сазнању. Пропуштање 
Извођача да тражи продужење рока у наведеном року повлачи губитак права 
тражења продужетка рока; 

18) обезбеди присуство својих представника у раду комисије за технички преглед и             
пријем изведених радова и да отклони све недостатке регистроване у 
записницима комисије за технички преглед и комисије за примопредају 
изведених радова у датим  роковима; 

19)  да учествује у раду комисије за коначни обрачун радова 
 

20)  да отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року 
21)  да уклони шут и отпадни материјал 
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ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 12. 
Наручилац је дужан да: 

1) Преда Извођачу слободну локацију на којој се изводе радови и омогући несметано 
извођење тих радова. У току извођења радова решењем одреди стручни надзорни орган  
2) По закључењу овог уговора уведе Извођача у посао уз уписивање у грађевински 
дневник датума увођења Извођача у посао. 
3) У што краћем року писмено одговори на Извођачеве образложене разлоге за 
продужење уговорених рокова, а не дуже од 8 дана. 
4) Преко стручног надзорног органа врши контролу да ли се извођење радова врши у 
складу са главним пројектом, грађевинском дозволом, техничком документацијом, 
конкурсном документацијом, контролу извођења радова и примену прописа, стандарда 
и техничких норматива; давање упутстава Извођачу и решавање других питања која се 
појаве у току извођења радова, а све у складу са Законом о планирању и изградњи. 
5) Надзорни орган Наручиоца контролише кадровску опремљеност Извођача приликом 
извођења радова, односно исти може обуставити радове, уколико приликом извођења 
радова нису присутни сви запослени тражени кадровским капацитетом. Обустава 
радова се констатује грађевинским дневником и продужење рокова услед овакве 
обуставе сноси Извођач и исти је одговоран за продужење рокова извођења радова. 
6) да изврши плаћање радова сходно члану 3. и члану 4.овог Уговора. 
 

Члан 13. 
Примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 
Извођач је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног 

органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то 
на сопствени трошак. Као оправдане примедбе сматрају се примедбе учињене у циљу 
испуњења уговорених обавеза. 

 

 

НЕУГОВОРЕНИ РАДОВИ 
Члан 14. 

Извођач је обавезан да благовремено, пре истека уговореног рока, достави 
надзорном органу на контролу и мишљење преглед неуговорених радова 
(непредвиђени, накнадни, вишак и мањак), који мора да садржи: 
o - предмер и предрачун вишка и мањка уговорених радова по позицијама; 
o - предмер и предрачун за неуговорене-непредвиђене и накнадне радове; 

Надзорни орган проверава основаност предмера и предрачуна, опис позиција, 
количине и са својим мишљењем о прегледу неуговорених радова доставља Наручиоцу 
на усвајање најкасније у року од 15 дана од дана пријема.  

Након усвајања прегледа неуговорених радова и мишљења надзорног органа од 
стране наручиоца, спровешће се одговарајући поступак јавне набавке у складу са 
Законом о јавним набавкама и закључити уговор. 

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре 
закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа, уколико је 
њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су 
ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде и сл.). Извођач и 
надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, 
усмено обавесте Наручиоца а писмено у року од 24 сата. 
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МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ 
Члан 15. 

Извођач је дужан да се за све време извођења радова придржава прописа из 
области Закона о безбедности и заштите здравља на раду, односно да запослене који су 
ангажовани на извођењу радова осигура према важећим прописима од последица 
незгоде. Извођач  је дужан да обезбеди стручну и квалификовану радну снагу, обучену 
за благовремено и правилно извођење радова који су предмет овог Уговора. 
Запослени код Извођача су дужни да се у свему придржавају правила понашања која 
захтева Наручилац. 
 

Члан 16. 
Извођач је дужан да предузме мере техничке заштите и све друге мере за 

обезбеђење сигурности трећих лица, саобраћаја, суседних објеката, а све у складу са 
Елаборатом о организацији и уређењу градилишта, Уредбом о безбедности и здрављу 
на раду на привременим или покретним градилиштима, као и осталом позитивно 
правном регулативом из ове области. 

 
                                                         Члан 17. 
Извођач је одговоран за сву причињену штету суседним објектима, повреде или 

смрт трећих лица или ометање и угрожавање саобраћаја насталих искључиво кривицом 
Извођача. Обавеза Извођача је да одржава јавне путеве и површине чистим као и да 
отклони сва њихова оштећења која су проузрокована његовим радом као и радом 
његовог подизвођача уколико га има. 

 
Члан 18. 

Извођач ће за све време трајања радова заштити Наручиоца од свих 
одговорности према другим лицима (укључујући и запослене и представнике 
Наручиоца) од последица смрти, телесних повреда, оштећења имовине или других 
штета и губитака до којих може доћи у извођењу или у гарантном периоду. Извођач ће 
надокнадити Наручиоцу сву штету или губитке које може претрпети кроз одштетне 
захтеве тужилаца, уколико својим радом није предузео мере заштите и безбедности на 
раду, као и уколико је до тога дошло кривицом Извођача. 
 

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 19. 
За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и 
атесте који се захтевају по важећим прописима и стандардима за објекте те врсте у 
складу са пројектном документацијом и дужан је да исте преда Наручиоцу приликом 
примопредаје радова.Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не 
одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову 
употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу 
квалитета. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања 
материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби 
материјал који не одговара квалитету.У случају да је због употреба неквалитетног 
материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач 
поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком 
документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то  
не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак 
Извођача по овом уговору. 
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ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН 

 

Члан 20. 
 

По завршетку посла Уговорне стране ће преко својих овлашћених представника 
извршити примопредају и коначни обрачун изведених радова. 
 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и 
стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 7 дана од завршетка 
радова. 
Комисију за примопредају радова чине  два представника Наручиоца, два представника 
Извођача и стручни надзор. 
Комисија сачињава записник о примопредаји радова. Грешке, односно недостатке које 
утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, 
Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да 
отклања у року од пет дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони 
у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити неком другом извођачу 
на рачун Извођача. 
Технички преглед радова организује Наручилац и о томе обавештава Извођача. Извођач 
је у обавези да присуствује техничком прегледу објекта. Уколико комисија за технички 
преглед установи да недостају делови атестне или градилишне документације Извођач 
је дужан да исту прибави и достави Наручиоцу у року од 5 дана од дана техничког 
прегледа. 
 

 

 

РАСКИД УГОВОРА: 

Члан 21. 
 

Наручилац  може након обавештења Извођача и давања рока, једнострано 
раскинути уговор уколико:  не започне радове у предвиђеном року,  у значајној мери не 
изведе радове и не поштује уговорену динамику радова, не изводи радове у складу са 
понудом, конкурсном документацијом, главним пројектом и грађевинском дозволом, не 
поступа по налозима надзорног органа и у свим другим случајевима предвиђеним 
Законом о облигационим односима. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора дужна је да другој 
уговорној страни надокнади штету и изгубљену добит. 

 

 

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 22. 

 
На питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се одредбе Закона 

о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и  Посебне узансе о 
грађењу, Закона о безбедности и здрављу на раду, Уредбе о безбедности и здрављу на 
раду на привременим или покретним градилиштима, Правилника о начину и поступку 
вршења стручног надзора у току грађења, Правилника о садржини и начину вођења 
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књиге инспекције и грађевинског дневника, Правилника о заштити на раду при 
извођењу грађевинских радова и осталих позитивно правних прописа. 
 

Члан 23. 
 

Евентуалне спорове из овог Уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а 
спорове које не буду могле решити споразумно, решаваће Привредни суд у Чачку. 

 
 
 

Члан 24. 
 

Овај Уговор закључен је у четири истоветна примерка, од којих по 2 задржава 
свака уговорна страна. 
 

 

 

 

           ИЗВОЂАЧ                      НАРУЧИЛАЦ 

                                                  ЈКП „Горњи Милановац“ 
                                                              Директор 
                                                  Рајко Нешковић, дипл.ецц. 

__________________________           ____________________________ 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                             


